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Vervroegde verkenning
In het programma 2016-2021 van het Hoog
waterbeschermingsprogramma is de vervroegde verkenning geïntroduceerd als middel om
beheerders een vliegende start te kunnen
geven met een project. Hierdoor staat de
beheerder gesteld voor de opgave op het
moment dat de verkenning van het project
geprogrammeerd is.

Tijdens de vervroegde verkenning komen een drietal thema’s
aan bod:
1. Nadere veiligheidsanalyse(beschikking vervroegde verkenning)
De nadere veiligheidsanalyse is de kern van de vervroegde verkenning.
Hierin wordt de scope van de versterkingsopgave bepaald en wordt
de overstromingsrisicobenadering toegepast. De (geotechnische)
onderzoeken zijn leidend in de benodigde financiële middelen en
doorlooptijd van de vervroegde verkenning. Voor deze werkzaam
heden kan een beschikking worden aangevraagd in het kader van de
vervroegde verkenning.

2. Omgevingskansen
Het reeds verkennen van omgevingskansen in de vervroegde
verkenning biedt de mogelijkheid om het project ook daadwerkelijk
te kunnen versnellen. Stakeholders krijgen hiermee voldoende tijd
en ruimte om hun eigen meekoppelkans te verzilveren richting de
besluitvorming over het voorkeursalternatief aan het einde van de
verkenningsfase. Het verkennen van omgevingskansen vindt direct
na vaststelling van de versterkingsopgave in de vervroegde verken
ning plaats en is onderdeel van het plan van aanpak verkenning.
3. Financiën en capaciteit
Voor een succesvolle uitvoering van een project zijn borging van
de financiële middelen en aanwezigheid van een kwalitatief en
kwantitatief goed uitgerust projectteam noodzakelijke randvoor
waarden. Tijdens de vervroegde verkenning dienen de benodigde
financiële middelen voor het projectgebonden aandeel (10%) dan
ook opgenomen te worden in de meerjarenbegroting van de
beheerder. Ook het beschikbaar stellen en waar nodig opleiden van
het projectteam is in deze fase essentieel. In het plan van aanpak
vervroegde verkenning dient te worden beschreven hoe financiën
en capaciteit geregeld zijn. Deze activiteiten zijn onderdeel van de
reguliere initiatieffase (organisatie eigen bijdrage en aanwijzen
projectteam) en daarmee niet subsidiabel.

Benodigde stukken voor aanvraag beschikking
nadere veiligheidsanalyse
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Aanvraagbrief deelbeschikking verkenning.
Datum aanvraag plan van aanpak verkenning (in aanvraagbrief )
Voorblad van het project
Plan van aanpak vervroegde verkenning
Beschrijving aanpak nadere veiligheidsanalyse
Raming kosten nadere veiligheidsanalyse
Planning nadere veiligheidsanalyse

Beschikkingsproces vervroegde verkenning
Grondslag voor de beschikking vervroegde verkenning is niet de
subsidieregeling Hoogwaterbescherming, maar de gereserveerde
middelen voor waterveiligheid op de dijkrekening, zoals ze onder
deel uitmaken van de rijksbegroting. Derhalve is de subsidieregeling
formeel niet van toepassing maar wordt deze wel zo veel mogelijk
gebruikt. In de subsidiebeschikking zal de verplichting opgenomen
worden om binnen een bepaalde termijn de stukken genoemd in
artikel 6 3e lid van de susbisdieregeling alsnog in te dienen, voor
zover deze nog niet waren aangeleverd. Deze werkwijze is mogelijk
op grond van artikel 4.37 van de algemene wet bestuursrecht. Als de
aanvullende stukken tijdig overlegd worden zal de subsidiebeschik
king gewijzigd worden in een reguliere beschikking tot subsidie
verlening voor de verkenningsfase conform de regeling subsidies
hoogwaterbescherming 2014.
Toetsing
De ingediende beschikkingsaanvraag wordt door de programma
directie zoveel mogelijk getoetst conform de vereisten uit de
Regeling. Hierbij wordt:
1. vastgesteld of de scope overeenkomt met de programmering,
2. wordt de aanpak van de nadere veiligheidsanalyse getoetst en
wordt vastgesteld dat voor de werkzaamheden buiten de nadere
veiligheidsanalyse de onderbouwing ontbreekt; Deze punten
dienen bij het plan van aanpak verkenning door de beheerder
te worden aangevuld.

Beschikking
Na positieve toetsing volgt een beschikking verkenningsfase voor
de vervroegde verkenning met de verplichting om de volledige
aanvraag verkenning voor de door de beheerder aangegeven datum
te doen. Indien vervolgens op aangegeven datum deze beschikking
niet is aangevraagd, zal de beschikking worden ingetrokken en tot
terugvordering van het voorwaardelijk beschikte bedrag worden
overgegaan.
Heroverwegingsmoment
De uitkomsten van de vervroegde verkenning worden met de
programmadirectie hoogwaterbescherming gedeeld. Aan de hand
van deze uitkomsten kan de beheerder in overleg met het Hoog
waterbeschermingsprogramma doorgaan met de verkenning of
besluiten tot een andere planning van het project.
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